
Interjers  
 Atslēgu komplekts ir pilnīgs  
 Centrālā atslēga darbojas (t.sk. bagāžas nodalījuma durvīs)  
 Bagāžas nodalījuma atslēga darbojas  
 Vadības elementi darbojas  
 Virzienrādītāji darbojas  
 CD/radio darbojas   
 Salona apgaismojums darbojas ( t.sk. durvju kontaktu slēdži)  
 Novietnes, glāžu turētāji, bagāžas tīkls ir darba kārtībā  
 Sēdekļi ir tīri un rūpīgi kopti  
 Ādas un sintētiskais materiāls ir tīrs un rūpīgi kopts  
 Priekšējā sēdekļa regulēšanas funkcijas darbojas  
 Priekšējā sēdekļa augstuma regulēšanas funkcijas darbojas  
 Jostasvietas atbalsta regulēšanas funkcijas darbojas  
 Priekšējās un aizmugurējās drošības jostas darbojas  
 Priekšējo un aizmugurējo galvas balstu regulēšana darbojas  
 Iekšējā un ārējo spoguļu regulēšana darbojas  
 Durvju blīvgumijas nav bojātas*  
 Stūres statņa regulēšana darbojas  
 Sīklietu nodalījums darbojas 
    (t.sk. slēdzene un apgaismojums)  
 Saulessarga apgaismojums darbojas  
 Grīdas paklāji ir tīri  
 Griestu apšuvums ir tīrs  
 Durvis un salona apdare ir tīri  
 Priekšējais panelis ir tīrs un rūpīgi kopts  
 Pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas zīme un 
    instrumentu komplekts ir pieejami  
 Pedāļu uzliku gumijas nav nolietojušās  
 Nav jūtamas smakas  
 Vēja aizsargs un bagāžas nodalījuma norobežotājs 
    darbojas  
 Aizmugurējā loga apsilde darbojas  
 Cigarešu piesmēķētāji darbojas  
 Signāltaure darbojas  
  
  
Dzinējs  
 Stiklu mazgāšanas šķidrums ir uzpildīts 
    (t.sk. tīrīšanas līdzeklis)  
 Bremžu šķidruma līmenis ir atbilstošs  
 Hidrauliskās eļļas līmenis ir atbilstošs  
 Dzinēja dzeses šķidrums (t.sk. antifrīzs) (………………..)  
 Motoreļļas līmenis ir atbilstošs  
 Salona gaisa filtrs ir nomainīts  
 Visu siksnu tehniskais stāvoklis ir atbilstošs  
 Dzesēšanas sistēma ir hermētiska  
 Caurules un degvielas vadi ir hermētiski  
 Akumulatora spriegums (………….......)  

Ārpuse   
 Krāsas pārklājums ir pulēts   
 Šasijai nav bojājumu*   
 Priekšējiem lukturiem nav bojājumu*   
 Priekšējās un aizmugurējās gaismas darbojas   
 Priekšējie lukturi ir pareizi noregulēti   
 Virsbūves detaļu spraugu izmērs ir vienāds   
 Dzinēja pārsegs atveras un aizveras pareizi   
 Durvis un bagāžas nodalījums atveras un 
   aizveras pareizi   
 Vējstikls un logi nav bojāti*   
 Tīrītāju un mazgātāja sprauslas ir noregulētas   
 Vējstikla tīrītāju slotiņas ir nomainītas   
 Oriģinālais VIN   
   
Piekare / Ritošā   
 Riteņu arkas ir tīras   
 Ritošā daļa ir tīra   
 Piekares elementi darbojas   
 Bremžu caurules darbojas   
 Šasijas detaļas darbojas   
 Spēka piedziņas komponenti darbojas   
 Izplūdes sistēma darbojas (t.sk. katalizators)   
 Bremžu diski un priekšējās/aizmugurējās 
     bremžu uzlikas darbojas   
 Dzinējs un transmisija ir hermētiski   
 Riteņu skrūvju pievilkšanas spēka moments 
    ir pārbaudīts   
 Riepu tips un izmērs atbilst ražotāja specifikācijām   
 Riepu protektors un vecums pārbaudīts 
     (………/........./………/.........)   
 Rezerves ritenis, t.sk. domkrats un, iespējams, 
     remonta komplekts   
 Riepu spiediens ir pārbaudīts   
 Riteņu diski nav bojāti*   
   
Testa brauciens   
 Sildītājs/ventilators/klimata kontrole darbojas   
 Dzinēja iedarbināšana norit atbilstoši   
 Brīvgaitas apgriezienu reakcija ir atbilstoša   
 Dzinēja darbība braukšanas laikā ir atbilstoša   
 Netipisku braukšanas trokšņu vai vibrāciju nav   
 Sajūgs darbojas pareizi   
 Pārslēgšanās punkts ir normāls – automātiskais un 
    "tip-tronic" režīms   
 Stūres sākumstāvoklis ir pareizs   
 Braukšanas laikā stūrēšana norit bez novirzēm 
    no normas   
 ESP/ABS darbojas   
 Stāvbremzes darbība ir atbilstoša   

Noslēguma pārbaude     
 Navigācijas sistēma/telefons atiestatīts    
 Lietošanas instrukcijas, radio kods un reģistrējamo    
    komponentu dokumentācija ir pieejama    
 Kļūdu žurnāls ir nolasīts un izdzēsts    
 Nav neizpildītu ražotāja servisa / atsaukuma akciju    
    
Speciāls aprīkojums    
 Sēdekļu apsilde darbojas    
 Signalizācijas sistēma darbojas    
 Stikla jumts darbojas    
 Autonomā apsilde darbojas    
 Riepu spiediena kontroles sistēma darbojas    
 Novietošanas palīdzības sistēmas darbojas    
 Sēdekļu ventilācija darbojas    
 Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis darbojas    
 Adaptīvās gaismas darbojas    
 Komforta atslēga darbojas    
 Adaptīvā pneimatiskā piekare darbojas    
 Sēdekļu atmiņa darbojas    
 Mobilā telefona Bluetooth pieslēgšana darbojas    
 Audi Music saskarne darbojas    
 Adaptīvā ātruma uzturēšanas sistēma darbojas    
 Audi joslas maiņas palīgsistēma (Side Assist) darbojas    
 Audi joslas uzturēšanas palīgsistēma (Lane Assist) darbojas    
 Elektriskā spoguļu regulēšana darbojas    
 Kabrio pārsegs darbojas    
 Borta dators darbojas    
 Daudzfunkciju stūre darbojas    
 Navigācijas sistēma darbojas    
 Priekšējo lukturu tīrīšana darbojas    

110-punktu pārbaude

Automašīnas ražotājs

Automašīnas modelis

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)

Nobraukums (km)  
  
  
  
Servisa centra vadītājs (vārds, uzvārds un paraksts)  

    
Šai automašīnai tika pārbaudīti visi šī saraksta punkti.    
    
    
Pārbaudi veikušais mehāniķis (vārds, uzvārds un paraksts)    

 Krāsas pārklājuma 
    biezuma mērījums     

labais
spārns:.................

pasažiera
durvis:....................

kreisais
spārns:.................

priekšējais
pārsegs:..................

*) Kalpošanas laika un vecuma izraisīts 

nolietojums un nodilums netiek uzskatīts 

par bojājumu;

redzes laukā nav bojājumu       

aizmugurējās
durvis (2):....................

bagāžas
nodalījuma
durvis:....................

vadītāja
durvis:.....................

aizmugurējās
durvis (1):....................

jumts:...............


